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Kryteria wyboru projektów  

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW  

(28 luty 2018 r. ) 

I etap oceny 

Lp. Nazwa kryterium 
Liczba 

punktów 
Wymagane 
minimum 

1.  Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania 0 lub 1 1 

2.  Projekt jest realizowany w makroregionie Polski Wschodniej 0 lub 1 1 

3.  Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 0 lub 1 1 

W I etapie oceny należy spełnić wszystkie kryteria łącznie i otrzymać 3 pkt, aby projekt mógł być oceniany w II etapie. 
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I II etap oceny 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów 
Wymagane 
minimum 

1.  Koncepcja programu inkubacji  od 0 do 10 5 

2.  Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do zarządzania projektem jako Animator Platformy startowej  0 lub 1 1 

3.  Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do inkubacji przedsiębiorstw typu startup  od 0 do 6 4 

4.  Zasoby i potencjał Partnerów do inkubacji przedsiębiorstw typu startup od 0 do 10 6 

5.  Koncepcja naboru pomysłów biznesowych oraz działań informacyjno- promocyjnych  od 0 do 4 3 

6.  
Koncepcja rozwoju działalności inkubacyjnej Wnioskodawcy, w tym możliwość jej kontynuacji po zakończeniu finansowania w 
ramach 1.1.1 POPW 

od 0 do 2 1 

7.  Koncepcja działań wspomagających startupy w pozyskiwaniu źródeł finansowania rozwoju działalności po zakończeniu inkubacji  0 lub 2 2 

8.  Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu   0 lub 1 1 

9.   Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione  0 lub 1   1 

10.  
Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 

 0 lub 1 1 

 

 
38 25 
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I etap oceny  

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Liczba 

punktów 
Wymagane 
minimum 

111.  
Kwalifikowalność Wnioskodawcy w 
ramach poddziałania 

I. Wnioskodawca jako Animator Platformy startowej jest ośrodkiem innowacji  

- należy przez to rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną lub jednostkę 
organizacyjną samorządu terytorialnego, prowadzące działalność w celu zapewnienia 
korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących 
działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, które nie działają w celu osiągnięcia 
zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zapewnieniem korzystnych warunków dla 
powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową 
lub innowacyjną; działalność ośrodka innowacji polega na świadczeniu usług badawczo – 
rozwojowych, szkoleniowych lub doradczych w zakresie badań naukowych, prac 
rozwojowych, działalności innowacyjnej, transferu technologii lub praw własności 
intelektualnej, a także usług dzierżawy, najmu nieruchomości lub infrastruktury technicznej 
do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej. 
(Za ośrodek innowacji uznawane są m.in. parki naukowe, parki technologiczne, parki 
naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne) 

II. Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium jednego z województw makroregionu 
Polski Wschodniej. Wnioskodawca deklaruje, że posiada siedzibę na terytorium jednego z 
województw Polski Wschodniej (tj. województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego 
rejestru. 
 
III. Wnioskodawca/partnerzy oświadczają, że nie podlegają wykluczeniu z możliwości 
uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, tj. w odniesieniu do 
Wnioskodawcy / partnerów nie zachodzą przesłanki określone w: 

● art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; 
● art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
● art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

0 lub 1- 1 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
● art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
● art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości; 
● art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 
 
oraz 

● Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych 
przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności rozporządzenia Komisji 
(UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

● na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji 
Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez to samo państwo za 
niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń Wnioskodawcy zawartych 
w dokumentacji aplikacyjnej. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu 
dokonana zostanie weryfikacja spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu 
o dokumenty wskazane w Regulaminie Konkursu.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – Wnioskodawca / partnerzy nie spełniają przynajmniej jednego z warunków 
wymienionych w opisie kryterium, tym samym nie kwalifikują się do uzyskania 
dofinansowania w ramach poddziałania; 
1 pkt – Wnioskodawca/ partnerzy spełniają wszystkie warunki wymienione w opisie 
kryterium i kwalifikują się do uzyskania dofinansowania w ramach poddziałania. 

2.  
Projekt jest realizowany  
w makroregionie Polski Wschodniej 

Miejsce realizacji projektu znajduje się na terenie co najmniej jednego województwa Polski 
Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-
mazurskie).  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt nie jest realizowany w makroregionie Polski Wschodniej. 

0 lub 1 1 
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1 pkt – projekt jest realizowany w makroregionie Polski Wschodniej. 

3. 

Przedmiot projektu nie dotyczy 
rodzajów działalności wykluczonych z 
możliwości uzyskania wsparcia w 
ramach Poddziałania 

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach 
przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości 
uzyskania pomocy na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej 
w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 
2014-2020.  

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 
uzyskania wsparcia; 
1 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 
uzyskania wsparcia. 

0 lub 1 1 

 

II etap oceny  

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Liczba punktów 
Wymagane 
minimum 

1.  Koncepcja programu inkubacji  

Ocenie podlegać będzie zaproponowana koncepcja programu inkubacji przedsiębiorstw 
typu startup oraz jej organizacja.  

Planowana do realizacji koncepcja programu inkubacji powinna uwzględniać poniższe 
elementy. 

1. Każdy inkubowany podmiot będzie realizować indywidualny program inkubacji, 
uwzględniający: 

a) dopasowane do indywidualnych potrzeb inkubowanego podmiotu usługi 
podstawowe oraz  specjalistyczne, w tym dostęp do adekwatnych ekspertów oraz 
mentorów; 

b) wykorzystanie metodologii rozwoju startupów, np.  Customer Development, Lean 
Startup, Design Thinking;  

od 0 do 10 5 



 

Strona 6 z 26 
 

c) stałe wsparcie i nadzór Managera Inkubacji; 
d) sposób współpracy z Managerem Inkubacji (kanały komunikacji, częstotliwość 

spotkań, etc.); 
e) system monitorowania postępów w trakcie procesu inkubacji,  
f) harmonogram inkubacji oparty o „kamienie milowe”

1
 oraz mechanizmy  

jakościowej weryfikacji ich osiągania;  
g) warunki przerwania procesu inkubacji w przypadku braku postępów w jego 

realizacji; 
h) zidentyfikowane ryzyka procesu inkubacji oraz działania / środki mające na celu ich 

zniwelowanie. 
 

2. Mechanizm zapewnienia wysokiej jakości usług inkubacji, w tym również poza 
partnerstwem, w przypadku gdy została zaplanowana usługa, do której realizacji ani 
Wnioskodawca, ani Partnerzy nie posiadają odpowiednich zasobów. 
 

3. Ekosystem tworzony przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje, 
np. uczelnie, organizacje pozarządowe, czy też instytucje z sektora IOB, które będą 
realizować działania zwiększające atrakcyjność otoczenia Platformy startowej dla 
lokowania biznesu.  

 
4. Koncepcja inkubacji przedsiębiorstw oprócz inkubacji horyzontalnej przewiduje 

specjalizację branżową, czyli inkubację dedykowaną określonym branżom, 
wpisującym się w  obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co 
najmniej 2 województw Polski Wschodniej.  Specjalizacja branżowa Platformy 
startowej oznacza, że prowadzony jest nabór pomysłów z obszaru danej specjalizacji 
branżowej, które następnie są objęte dedykowanym wsparciem w ramach procesu 
inkubacji, Animator i/lub Partnerzy dysponują ekspertami z tej branży, a wśród 
Partnerów Animatora znajdują się instytucje oraz średnie i/lub duże przedsiębiorstwa 
działające w tej branży, które aktywnie włączą się w proces inkubacji. 
W przypadku uwzględnienia inkubacji dedykowanej danej branży Wnioskodawca 
zobowiązany jest przedstawić opis specyfiki tej branży, a także koncepcji inkubacji 

                                                                 
1
 Przez „kamień milowy” rozumie się zdarzenie oznaczające jakościową zmianę w procesie inkubacji, służąca osiąganiu celów inkubacji sformułowanych w warunkach brzegowych 

planu inkubacji, stanowiącym załącznik do umowy inkubacyjnej. 
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przedsiębiorstw z tej branży w kontekście opisanej specyfiki oraz zasobów, którymi 
Wnioskodawca i Partnerzy dysponują. 
Zasoby partnerów wskazanych do udziału w inkubacji branżowej muszą być 
adekwatne do zadań, które będą realizować w ramach tej inkubacji. 

Wypełnienie warunków opisanych w pkt. 1 oraz pkt. 2 podlegać będzie ocenie w aspekcie 
jakości procesu zapewnianego przez Platformę tj. jego adekwatności, spójności i 
atrakcyjności w zakresie proponowanych szczegółowych rozwiązań.  

Przez adekwatność rozumie się, iż proponowane elementy koncepcji inkubacji są właściwie 
zaplanowane w stosunku do oczekiwanych rezultatów projektu oraz posiadanych zasobów 
Platformy startowej. 

Przez spójność rozumie się, iż proponowane elementy koncepcji inkubacji uzupełniają się 
i tworzą integralną całość.   

Przez atrakcyjność rozumie się, iż proponowane elementy koncepcji inkubacji wyróżniają 
się w stosunku do funkcjonujących rozwiązań stosowanych przez inkubatory i akceleratory 
oraz generują wymierne korzyści dla inkubowanych startupów, np. poprzez stosowanie 
rozpoznawalnych najlepszych praktyk, narzędzi oraz standardów w pracy nad rozwojem 
pomysłu. 

Wypełnienie warunków wskazanych w pkt. 3 oceniane będzie w aspekcie atrakcyjności 
ekosystemu stworzonego wokół Platformy startowej. 

Za działania zwiększające atrakcyjność ekosystemu uznaje się sprecyzowane, mierzalne 
i użyteczne inicjatywy uczestników ekosystemu w zakresie szerzenia kultury 
przedsiębiorczości (np. organizacja szkoleń związanych z tematyką przedsiębiorczości, 
hackatonów, działania promocyjne i informacyjne itp.) oraz w zakresie instrumentów 
wsparcia przedsiębiorstw wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego  (np. 
efekty funkcjonowania stanowiska oficera startupowego). 

Wypełnienie warunków wskazanych w pkt 4 oceniane będzie w aspekcie jakości procesu 
inkubacji tj. adekwatności, spójności i atrakcyjności stosowanych rozwiązań w stosunku do 
wybranej branży. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie 
w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie 
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konkursu. 

Możliwe jest przyznanie od 0 do 10 pkt, przy czym: 

● w zakresie opisanym w pkt 1 możliwe jest uzyskanie 0, 2 lub 4 pkt, przy czym dla 
spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie minimum 2 pkt: 

0 pkt - zaproponowana koncepcja inkubacji nie spełnia łącznie wymogów 
określonych w pkt 1 lub zaproponowana koncepcja przygotowania 
indywidualnego programu inkubacji charakteryzuje się niską jakością, tzn. jej 
składowe nie są adekwatne, spójne oraz nie są atrakcyjne dla startupów; 
2 pkt - zaproponowana koncepcja indywidualnego programu inkubacji 
charakteryzuje się adekwatnością,  spójnością oraz atrakcyjnością;  
4 pkt - zaproponowana koncepcja indywidualnego programu inkubacji 
charakteryzuje się adekwatnością, spójnością oraz atrakcyjnością oraz wnosi nową 
jakość w inkubacji nowych pomysłów. 

● w zakresie opisanym w pkt 2 możliwe jest uzyskanie 0 lub 1 pkt, przy czym dla 
spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie minimum 1 pkt: 

0 pkt - koncepcja inkubacji nie zawiera mechanizmu dostarczania usług, w tym 
spoza partnerstwa lub mechanizm nie ma waloru adekwatności i spójności; 
1 pkt - koncepcja inkubacji zawiera adekwatny i spójny mechanizm  dostarczania 
usług, w tym spoza partnerstwa. 

● w zakresie opisanym w pkt 3 możliwe jest uzyskanie  0, 1 lub 2 pkt, przy czym 
dla spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie minimum 1 pkt: 

0 pkt - wokół Platformy startowej nie został utworzony ekosystem zwiększający 
atrakcyjność otoczenia Platformy dla lokowania biznesu lub utworzony ekosystem 
nie posiada waloru atrakcyjności;  
1 pkt - utworzony wokół Platformy startowej ekosystem posiada walor 
atrakcyjności. 
2 pkt – utworzony wokół Platformy startowej ekosystem posiada walor 
atrakcyjności i składa się z podmiotów, które dysponują udokumentowanym 
doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć wspierających rozwój 
przedsiębiorczości startupowej.  
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 W zakresie opisanym w pkt 4 możliwe jest uzyskanie 0, 1 lub 3 pkt., przy czym 
dla spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie minimum 1 pkt.: 
0 pkt - koncepcja inkubacji nie przewiduje specjalizacji branżowej lub 
zaproponowana koncepcja nie spełnia warunków określonych w kryterium; 
1 pkt - koncepcja inkubacji oprócz inkubacji horyzontalnej przewiduje specjalizację 
branżową, a zaproponowane w jej ramach rozwiązania są spójne, adekwatne i 
atrakcyjne; 
3 pkt - koncepcja inkubacji przewiduje wyłącznie specjalizację w jednej lub kilku 
branżach, a zaproponowane rozwiązania są spójne, adekwatne i atrakcyjne. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w ramach 
kryterium minimum 5 punktów oraz spełnić wskazane powyżej minima punktowe w 
ramach zakresów opisanych w pkt 1-4. 

2.  
Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do 
zarządzania projektem jako Animator 
Platformy startowej 

Ocenie podlegają elementy opisane w pkt 1-4.  

1. Skład zespołu zarządzającego po stronie Wnioskodawcy, który będzie odpowiedzialny 
za koordynację, rozliczanie projektu, rozliczanie udzielonej pomocy de minimis, 
prawidłową i terminową realizację projektu oraz przeprowadzanie procedur (w tym 
postępowań w ramach Prawa Zamówień Publicznych jeśli konieczne) niezbędnych do 
realizacji zadań na rzecz przedsiębiorstw objętych programem inkubacji Platformy 
startowej. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie opisu doświadczenia 
zawodowego i wykształcenia członków zespołu zarządzającego zawartego we wniosku 
o dofinansowanie.  
 

Minimalne wymagania wobec kierownika projektu: 

● doświadczenie w zarządzaniu projektami, z czego co najmniej jednym o wartości 
minimum 5 mln zł, zrealizowanym w ciągu ostatnich 5 lat przed datą ogłoszenia 
konkursu.  

Minimalne wymagania wobec specjalisty ds. rozliczania projektów: 

● doświadczenie w rozliczaniu przynajmniej dwóch projektów, finansowanych 
z funduszy UE, o wartości co najmniej 2 mln zł łącznie, realizowanymi w ciągu 
ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu 

 0 lub 1 1 



 

Strona 10 z 26 
 

Minimalne wymagania wobec specjalisty ds. promocji i marketingu: 

● doświadczenie w prowadzeniu kampanii marketingowej o minimalnej wartości 
100 tys. zł w ciągu ostatnich 2 lat przed datą ogłoszenia konkursu 

Minimalne wymagania wobec specjalisty ds. pomocy publicznej: 

● doświadczenie w realizacji obowiązków wynikających z udzielania pomocy 
de minimis w ciągu ostatnich 2 lat przed datą ogłoszenia konkursu 

 

Minimalne wymagania wobec specjalisty ds. zakupów (przetargi): 

● doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej jednego zamówienia oparciu 
o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych o minimalnej wartości 250 000 zł 
w ciągu ostatnich 2 lat przed datą ogłoszenia konkursu. 

● Minimalne wymagania wobec specjalisty ds. monitorowania i sprawozdawczości: 

● doświadczenie w gromadzeniu oraz przekazywaniu danych do instytucji 
wdrażających programy dofinansowane z funduszy europejskich w ciągu ostatnich 
2 lat przed datą ogłoszenia konkursu. 
  

Powyższe funkcje mogą być łączone w ramach jednego stanowiska pracy, pod warunkiem 
spełnienia wymagań dla każdego ze stanowisk. 

W sytuacji, gdy Wnioskodawca w zespole zarządzania projektem zaplanuje inne, 
niewymienione wyżej stanowiska, koszty związane z tymi stanowiskami będą mogły zostać 
uznane za wydatki kwalifikowane, jeśli uzasadnienie Wnioskodawcy wskazywać będzie na 
potrzebę i zasadność istnienia takiego stanowiska w projekcie. 

2. Opis sposobu zarządzania projektem wraz z narzędziami kontroli. Wnioskodawca 
powinien wykazać, w jaki sposób będzie koordynować działania Platformy startowej, 
za pomocą jakich narzędzi oraz zasad współpracy zamierza osiągnąć cel projektu.  
 

3. Zasoby finansowe Wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien zapewnić środki 
niezbędne na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu powiększone o kwotę 
odpowiadającą 5% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.   

4. Harmonogram realizacji projektu, z którego wynika, że zaplanowane działania są 



 

Strona 11 z 26 
 

możliwe do wykonania w założonym okresie realizacji projektu. Harmonogram 
realizacji projektu powinien uwzględniać etapy: działań informacyjno-promocyjnych, 
naborów pomysłów oraz rund inkubacyjnych. Ostatnia runda inkubacyjna powinna 
zakończyć się nie później niż 3 miesiące przed końcem realizacji projektu albo 
maksymalnie 30.06.2023 r.  

Warunki opisane w pkt 1-4 podlegać będą ocenie w aspekcie doboru właściwych zasobów 
kadrowych, adekwatności wybranego sposobu zarządzania projektem do zakresu realizacji 
projektu w okresie wynikającym z harmonogramu projektu, zapewnienia odpowiednich 
zasobów finansowych oraz spójności harmonogramu oraz właściwym rozplanowaniu prac 
w ramach projektu w stosunku do posiadanych zasobów. 

Przez odpowiedni dobór zasobów kadrowych rozumie się, iż osoby zaangażowane do 
zarządzania projektem spełniają wymagania wynikające z przedmiotowego kryterium.  

Przez adekwatność sposobu zarządzania projektem rozumie się, iż Wnioskodawca 
zaplanował odpowiednie narzędzia do zarządzania projektem, w stosunku do jego zakresu 
oraz okresu realizacji.  

Przez zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych rozumie się, iż Wnioskodawca 
zapewni środki pieniężne  w wysokości odpowiadającej sumie kosztów niekwalifikowanych 
projektu i kwoty odpowiadającej 5% kosztów kwalifikowanych projektu.  

Przez spójność harmonogramu projektu rozumie się, iż poszczególne zadania w projekcie 
zostały zaplanowane w odpowiedniej sekwencji, Wnioskodawca przeznaczył na 
poszczególne zadania odpowiednią ilość czasu oraz harmonogram spełnia warunki 
wynikające z kryterium i Regulaminu Konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:  

0 pkt – w przypadku, gdy zachodzi przynajmniej jedno z poniższych:  

 Wnioskodawca nie zapewnia odpowiednich zasobów kadrowych, 

 Wnioskodawca nie zaplanował adekwatnego sposobu zarządzania projektem, 

 Wnioskodawca nie zapewnia odpowiednich środków finansowych,  

 Wnioskodawca przedstawił nierealny harmonogram projektu,  

1 pkt – w przypadku, gdy wszystkie wskazanie poniżej przesłanki zostały spełnione:  
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 Wnioskodawca zapewnia odpowiednie zasoby kadrowe, 

 Wnioskodawca zaplanował adekwatny sposób zarządzania projektem, 

 Wnioskodawca zapewnia odpowiednich środków finansowych,  

 Wnioskodawca przedstawił realny harmonogram projektu. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie 
konkursu. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 
kryterium 1 punkt.  

3.  
Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do 
inkubacji przedsiębiorstw typu startup 

Wnioskodawca musi wykazać, że posiada zasoby kadrowe i techniczne adekwatne do 
usług, które zobowiązuje się świadczyć. We wniosku o dofinansowanie należy precyzyjnie 
wskazać podział zadań pomiędzy Animatora Platformy startowej oraz partnerów na 
każdym etapie realizacji projektu. 

Ocenie podlegać będą elementy opisane w pkt 1-2. 

1. Skład zespołu zaangażowanego w inkubację przedsiębiorstw typu startup, tj. 
Managerowie Inkubacji i eksperci. Ocenie podlega, czy osoby zaangażowane 
w realizację programu inkubacji posiadają adekwatne do zakresu i rodzaju 
powierzonych zadań udokumentowane doświadczenie. 

 

Manager Inkubacji musi spełniać następujący warunek. 

● udokumentowane doświadczenie w bezpośredniej pracy z minimum 10-cioma 
przedsiębiorstwami typu startup związanej z tworzeniem modelu biznesowego, 
rozwojem produktu, poszukiwaniem finansowania. Należy opisać przebieg i efekty 
współpracy z danymi przedsiębiorstwami. 

 
Na podstawie zawartych we wniosku o dofinansowanie CV ocenia się, czy Wnioskodawca 
dysponuje zasobami kadrowymi zdolnymi do realizacji projektu zgodnie z przyjętą 
w programie inkubacji metodologią (np. Lean Startup, Customer Development lub Design 
Thinking). Dotyczy to w szczególności Managerów Inkubacji, do zadań których należy 
w szczególności: 

Od 0 do 6 4 
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● przygotowanie wspólnie ze startupem szczegółowego programu inkubacji dla danego 
startupu i nadzór nad jego prawidłową realizacją; 

● praca nad rozwojem modelu biznesowego wspólnie ze startupem; 

● ustalenie wspólnie ze startupem rodzaju i zakresu usług niezbędnych do 
wyświadczenia oraz zapewnienie ich dostarczenia; 

● dokonywanie systematycznej oceny postępu prac nad rozwijaniem pomysłu według 
kamieni milowych; 

● sporządzenie końcowego raportu z inkubacji przedsiębiorstwa typu startup. Raport 
będzie zawierać listę usług dostarczonych startupowi w toku inkubacji oraz opisany 
zostanie w nim postęp, jaki wykonał startup w rozwoju swojego pomysłu. 

Ekspert musi spełniać następujący warunek: 

● specjalizować się w określonej dziedzinie. 
Eksperci świadczący usługi podstawowe oraz specjalistyczne podlegają ocenie w 
zakresie wykształcenia, doświadczenia, kompetencji, dokonań, branży oraz 
środowiska, w jakim pracują (region, kraj, świat) na podstawie  zawartych we 
wniosku o dofinansowanie CV ekspertów.   

2. Zasoby techniczne Wnioskodawcy, niezbędne do realizacji projektu. 
Wnioskodawca powinien:  

● dysponować odpowiednią przestrzenią biurową dla  inkubowanych 
przedsiębiorstw; 

● dysponować infrastrukturą niezbędną do świadczenia usług 
podstawowych i specjalistycznych na rzecz inkubowanych startupów;  

● realizować usługi podstawowe i specjalistyczne zgodnie z określonym 
standardem świadczenia usług, zapewniającym wysoką jakość. 
 

Na podstawie opisu projektu badane jest, czy Wnioskodawca zapewni odpowiednią jakość 
usług, które będą oferowane przedsiębiorstwom typu startup w zakresie rynkowego 
testowania pomysłu, prac nad jego rozwojem i przygotowania na jego bazie produktu 
o minimalnej funkcjonalnej konieczności (MVP), gotowego do sprzedaży rynkowej. 

Ocenie podlega opis standardu świadczenia usług, przyjętego w ramach organizacji, 



 

Strona 14 z 26 
 

rozumianego jako „najlepszy, mierzalny, powszechnie znany i akceptowany wzorzec 
działania”

2
. Przyjęty standard działania powinien być zgodny ze standardami / 

akredytacjami krajowymi lub międzynarodowymi, np.  z Certyfikatem ISO zgodnym z 
normą  PN-EN ISO 9001:2009 lub innym równoważnym, czy standardami opracowanymi 
przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości

3
.    

Przyjęty standard powinien obejmować świadczenie usług podstawowych, w tym:  

a) zapewnienie powierzchni odpowiedniej do potrzeb prowadzenia działalności 
przez inkubowany startup w ramach prac nad rozwojem pomysłu,  

b) organizację warsztatów z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowania 
prezentacji na sesje pitchingowe, 

c) usługi mentoringu, 
d) obsługę księgową, 
e) obsługę prawną, 
f) doradztwo podatkowe,  
g) podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów  

identyfikacji korporacyjnej, 
oraz wszelkie usługi specjalistyczne, niezbędne w rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa 
typu startup, których rezultatem jest opracowany model biznesowy oraz MVP. Standard 
świadczenia usług powinien uwzględniać mechanizm kontroli jakości świadczonych usług. 

Usługi podstawowe muszą znajdować się w ofercie Platformy startowej, co nie znaczy, że 
muszą być świadczone każdemu startupowi. Zarówno usługi podstawowe, jak 
i specjalistyczne, powinny być świadczone zgodnie z potrzebami inkubowanego 
przedsiębiorstwa. 

Każdy z elementów wskazanych w pkt 1-2 podlegać będzie ocenie w aspekcie 
odpowiedniego doboru zasobów kadrowych oraz zapewnienia odpowiednich zasobów 
technicznych do realizacji programu inkubacji, w tym standardu świadczenia usług 
wysokiej jakości. 

Przez odpowiedni dobór zasobów kadrowych rozumie się, iż osoby zaangażowane  przez 
Wnioskodawcę do pracy ze startupami spełniają wymagania wynikające z przedmiotowego 

                                                                 
2
 Red. Mażewska M., Milczarczyk A., Standardy działania i dobre praktyki w ośrodkach innowacji, Poznań/ Warszawa 2013, s. 43. 

3
 Więcej na ten temat: http://www.sooipp.org.pl/standardy-dzialaniaoiip oraz http://www.sooipp.org.pl/audyty-oiip  

http://www.sooipp.org.pl/standardy-dzialaniaoiip
http://www.sooipp.org.pl/audyty-oiip
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kryterium.  

Przez zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych rozumie się, iż Wnioskodawca 
dysponuje powierzchnią biurową wyposażoną w urządzenia biurowe, która będzie 
udostępniona inkubowanym startupom oraz infrastrukturę niezbędną do świadczenia 
usług podstawowych i specjalistycznych. Wnioskodawca musi także wykazać, że usługi, 
będą wysokiej jakości, zgodnie z przyjętym w organizacji standardem usług.   

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie 
konkursu. 

Możliwe jest przyznanie od 0 do 6 pkt, przy czym: 

● w zakresie opisanym w pkt 1 możliwe jest uzyskanie  0, 2 lub 4 pkt, przy czym 
dla spełnienie kryterium należy uzyskać w tym zakresie co najmniej 2 pkt: 
0 pkt - Wnioskodawca nie zapewnił do realizacji inkubacji zasobów kadrowych 
spełniających wymagania wynikające z kryterium; 
2 pkt - Wnioskodawca zapewnił do realizacji inkubacji zasoby kadrowe spełniające 
wymagania wynikające z kryterium; 
4 pkt - Wnioskodawca zapewnił do realizacji projektu zasoby kadrowe 
charakteryzujące się ponadprzeciętnym doświadczeniem w dziedzinie współpracy 
ze startupami oraz posiadające szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie. 
 

● w zakresie opisanym w pkt 2 możliwe jest uzyskanie 0 lub 2 pkt, przy czym dla 
spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie 2 pkt: 
0 pkt - Wnioskodawca nie zapewnia wystarczających zasobów technicznych 
niezbędnych do inkubacji przedsiębiorstw oraz nie posiada wdrożonego w ramach 
organizacji standardu świadczenia usług, przez co nie gwarantuje świadczenia 
usług wysokiej jakości oraz mechanizmu kontroli jakości usług; 
2 pkt - Wnioskodawca zapewnia wystarczające zasoby techniczne niezbędne do 
inkubacji przedsiębiorstw oraz posiada wdrożony w ramach organizacji standard 
świadczenia usług, wraz z mechanizmem kontroli jakości usług; 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w ramach 
kryterium minimum 4 punkty oraz spełnić wskazane powyżej minima punktowe w 
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ramach zakresów opisanych w pkt 1 i  2. 

4.  
Zasoby i potencjał Partnerów do 
inkubacji przedsiębiorstw typu startup 

Sprawdzeniu podlega, czy w realizację projektu Platformy startowej zaangażowane jest 
partnerstwo przedsiębiorców, uczelni, inwestorów prywatnych, czy też innych instytucji z 
sektora IOB, oferujących swoje usługi w zależności od potrzeb ostatecznych odbiorców 
(inkubowanych startupów). 

We wniosku o dofinansowanie należy precyzyjnie wskazać podział zadań pomiędzy 
Animatora Platformy startowej oraz partnerów na każdym etapie realizacji projektu.    

Ocenie podlegać będzie: 

1.  Struktura partnerstwa, tj. lista podmiotów zaangażowanych do realizacji 
inkubacji przedsiębiorstw typu startup ze wskazaniem roli pełnionej w projekcie i 
komplementarności usług wnoszonych przez partnerów.  

 

W celu wspólnej realizacji projektu, powinno zostać utworzone partnerstwo przez 
podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, 
realizujące wspólnie projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o 
partnerstwie zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej. 

W partnerstwie, które zostanie utworzone przez Platformę startową obowiązkowo 
powinna uczestniczyć minimum jedna uczelnia z Polski Wschodniej, jeden inwestor 
prywatny oraz jedno średnie lub duże przedsiębiorstwo. Co najmniej 25% składu 
partnerstwa musi być zlokalizowane w Polsce Wschodniej.  

Każdy z partnerów powinien pełnić określoną rolę w projekcie oraz wskazać, jakie usługi 
podstawowe lub specjalistyczne będzie wykonywać w ramach procesu inkubacji. 
W stosunku do zadeklarowanych zadań, należy wskazać jakie zasoby kadrowe i techniczne 
zostaną zaangażowane do ich realizacji.  

2. Zespół zaangażowany do inkubacji przedsiębiorstw, a w szczególności, czy osoby 
zaangażowane w realizację programu inkubacji posiadają adekwatne do zakresu i 
rodzaju powierzonych zadań udokumentowane doświadczenie. Partnerzy mogą 
zapewnić zarówno Managerów Inkubacji, jak i ekspertów do realizacji usług. 
Ocenie podlega także, czy Partnerzy zatrudniają adekwatną liczbę Managerów 
Inkubacji do liczby startupów planowanych do inkubacji w ramach poszczególnych 

od 0 do 10 6 
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rund.    
Manager Inkubacji musi spełniać następujący warunek: 

● Udokumentowane doświadczenie w bezpośredniej pracy z minimum 10-cioma 
przedsiębiorstwami typu startup związanej z tworzeniem modelu biznesowego, 
rozwojem produktu, poszukiwaniem finansowania. 

Ekspert musi spełniać następujący warunek: 

● specjalizować się w określonej dziedzinie. 
Eksperci świadczący usługi podstawowe oraz specjalistyczne podlegają ocenie w 
zakresie wykształcenia, doświadczenia, kompetencji, dokonań, branży oraz 
środowiska, w jakim pracują (region, kraj, świat) na podstawie  zawartych we 
wniosku o dofinansowanie CV ekspertów.   
 

3. Zasoby techniczne partnerów, niezbędne do realizacji projektu. Każdy 
z partnerów musi wskazać jakie zasoby techniczne (które posiada lub którymi 
dysponuje na innych zasadach niż prawo własności) będą wykorzystywane do 
świadczenia usług podstawowych i specjalistycznych na rzecz inkubowanych 
startupów. 
  

Każdy z elementów wskazanych w pkt 1-3 podlegać będzie ocenie w aspekcie jakości i 
spójności przedstawionej struktury partnerstwa, odpowiedniego doboru zasobów 
kadrowych oraz zapewnienia odpowiednich zasobów technicznych do realizacji programu 
inkubacji. 

Przez zapewnienie jakości struktury partnerstwa rozumie się, iż w skład Platformy wchodzą 
wymagane podmioty oraz precyzyjnie zostały określone ich role i zadania. Przez spójność 
struktury partnerstwa rozumie się, iż zaangażowanie partnerów powinno być 
komplementarne, co oznacza, że role partnerów powinny się uzupełniać, zapewniając jak 
największy i jak najbardziej kompleksowy zakres wsparcia dla inkubowanych startupów. 

Przez odpowiedni dobór zasobów kadrowych rozumie się, iż osoby zaangażowane do 
zarządzania projektem przez partnerów spełniają wymagania wynikające 
z przedmiotowego kryterium.  

Przez zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych rozumie się, iż partnerzy 
dysponują odpowiednimi zasobami technicznymi, w stosunku do usług, jakie zobowiązali 
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się dostarczać inkubowanym startupom.  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie 
konkursu. 

Możliwe jest przyznanie od 0 do 10 pkt, przy czym: 

● w zakresie opisanym w pkt 1 możliwe jest uzyskanie 0, 2 lub 4 pkt, przy czym dla 
spełnienie kryterium należy uzyskać w tym zakresie co najmniej 2 pkt: 

0 pkt- zaprezentowana struktura partnerstwa nie zawiera wymaganych w opisie 
kryterium podmiotów  lub podział zadań jest niespójny i niekomplementarny; 
2 pkt - zaprezentowana struktura partnerstwa zawiera wymagane w opisie 
kryterium podmiotów, podział zadań jest spójny i komplementarny; 
4 pkt - zaprezentowana struktura partnerstwa zawiera wymagane w opisie 
kryterium podmiotów, podział zadań jest spójny i komplementarny. Struktura 
podziału zadań zapewnia dostarczanie szerokiego zakresu usług w ramach 
stworzonego partnerstwa oraz wykorzystywanie zewnętrznego wsparcia w jak 
najmniejszym stopniu. 
 

 w zakresie opisanym w pkt 2 możliwe jest uzyskanie 0, 2 lub 4 pkt przy czym dla 
spełnienie kryterium należy uzyskać w tym zakresie co najmniej 2 pkt: 

0 pkt - zasoby kadrowe zapewnione przez Partnerów do realizacji projektu nie 
spełniają wymagań wynikających z kryterium; 
2 pkt - zasoby kadrowe zapewnione przez Partnerów do realizacji projektu 
spełniają wymagania wynikające z kryterium; 
4 pkt - Partnerzy zaangażowali do realizacji projektu zasoby kadrowe 
charakteryzujące się ponadprzeciętnym doświadczeniem w dziedzinie współpracy 
ze startupami oraz posiadające szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie. 
 

● w zakresie opisanym w pkt 3 możliwe jest uzyskanie  0 lub 2 pkt, przy czym dla 
spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie 2 pkt: 
 
0 pkt - Partnerzy nie zapewniają wystarczających zasobów technicznych 
w stosunku do usług, jakie zobowiązali się dostarczać w procesie inkubacji; 
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2 pkt - Partnerzy zapewniają wystarczające zasoby techniczne w stosunku do 
usług, jakie zobowiązali się dostarczać w procesie inkubacji. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 
kryterium minimum 6 punktów oraz spełnić wskazane powyżej minima punktowe w 
ramach zakresów opisanych w pkt 1 – 3. 

5.  
Koncepcja naboru pomysłów 
biznesowych oraz działań 
informacyjno- promocyjnych  

W ramach kryterium ocenie podlega koncepcja selekcji innowacyjnych pomysłów 
biznesowych oraz działań informacyjno- promocyjnych. 

1. Koncepcja naboru innowacyjnych pomysłów do Platformy startowej  

Proces naboru powinien zapewnić zgromadzenie odpowiedniej liczby innowacyjnych 
pomysłów, dlatego ważne jest, aby nabór miał charakter powszechny, jak najbardziej 
dostępny dla pomysłodawców i otwarty na pomysły, które mają innowacyjne 
zastosowanie.  

Warunki konieczne do spełnienia kryterium są następujące:  

● kryteria oceny pomysłów dopuszczają do przyjęcia do procesu inkubacji pomysły 
mające charakter innowacji produktowej,  na poziomie co najmniej krajowym, 
rozumianej jako „wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo wyrobu 
lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub 
zastosowań”. 
Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, 
komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi 
lub innych cech funkcjonalnych; 

● kryteria oceny pomysłów dopuszczają do przyjęcia do procesu inkubacji pomysły 
cechujące się zidentyfikowanymi przewagami konkurencyjnymi w stosunku do 
istniejących rozwiązań danej potrzeby; 

● kryteria oceny pomysłów uwzględniają ocenę potencjału biznesowego pomysłu 
oraz kompetencji zespołu; 

● kryteria oceny pomysłów zawierają preferencję dla pomysłów wpisujących się w 
obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej 2 
województw Polski Wschodniej; 

● kryteria oceny pomysłów zawierają preferencję dla pomysłodawców poniżej 35 
roku życia; 

Od 0 do 4  3 
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● kryteria oceny pomysłów uwzględniają listę działalności wykluczonych 
z możliwości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-
2020; 

● ciągły nabór pomysłów; 
● w skład panelu oceniającego pomysły wchodzą osoby będące przedstawicielami 

środowiska inwestorów prywatnych . 

2. Działania  informacyjno-promocyjne zapewniające odpowiedni napływ 
innowacyjnych pomysłów oraz działania animacyjne i networkingowe wspierające 
budowanie i rozwijanie społeczności startupowej i ekosystemu startupowego w 
makroregionie.  

Dla spełnienia przedmiotowego kryterium, Wnioskodawca powinien uwzględnić w strategii 
działań promocyjno- informacyjnych komponent edukacyjny, skierowany do 
potencjalnych pomysłodawców oraz pomysłodawców zakwalifikowanych do programu 
inkubacji i obejmujący zagadnienia dotyczące m.in.  zasad funkcjonowania Platformy 
startowej, przebiegu i efektów inkubacji, zasad prowadzenia przedsiębiorstwa, 
podstawowych zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem spółki, korzyści płynących 
z udziału w programie, czy źródeł finansowania przedsiębiorstw na wczesnym etapie 
rozwoju.   

Ocenie podlegać będzie różnorodność, liczba oraz zasięg zaproponowanych działań 
mających na celu przyciągnięcie pomysłodawców do Platformy startowej, planowane do 
wykorzystania kanały i narzędzia oraz stopień ich dopasowania do grupy docelowej 
Platformy startowej. Podejmowane działania promocyjne muszą charakteryzować się 
skutecznością, trafnością oraz efektywnością kosztową. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie 
konkursu. 

Możliwe jest przyznanie od 0 do 4 pkt, przy czym: 

● w zakresie opisanym w pkt. 1 możliwe jest uzyskanie od 0, 1 lub 2 pkt, przy czym 
dla spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie minimum 1 pkt: 

0 pkt - planowany sposób organizacji i przeprowadzenia naboru nie odpowiada na 
wymogi kryterium, co oznacza, że nie zawiera ww. obligatoryjnych elementów lub 
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zaproponowana koncepcja jest nieodpowiednia do planowanych rezultatów 
projektu; 
1 pkt  - planowany sposób organizacji i przeprowadzenia naboru odpowiada na 
wymogi kryterium, co oznacza, że zawiera ww. obligatoryjne elementy, 
a zaproponowana koncepcja jest odpowiednia do planowanych rezultatów 
projektu; 
2 pkt - planowany sposób organizacji i przeprowadzenia naboru odpowiada na 
wymogi kryterium oraz zawiera elementy podnoszące jego skuteczność 
w stosunku do zaplanowanych rezultatów projektu. 

 
● W zakresie opisanym w pkt 2 możliwe jest uzyskanie od 0 lub 2 pkt, przy czym 

dla spełnienia kryterium należy uzyskać w tym zakresie 2 pkt: 
 
0 pkt - planowane działania informacyjno- promocyjne nie odpowiadają na 
wymogi kryterium, co oznacza, że nie został zawarty komponent edukacyjny lub 
działania informacyjno- promocyjne nie charakteryzują się skutecznością, 
trafnością i efektywnością kosztową;  
2 pkt - planowane działania informacyjno- promocyjne odpowiadają na wymogi 
kryterium, co oznacza, że został zawarty komponent edukacyjny oraz działania 
informacyjno- promocyjne charakteryzują się skutecznością, trafnością i 
efektywnością kosztową. Planowane działania gwarantują napływ odpowiedniej 
liczby pomysłodawców, co zapewni skuteczną realizację wskaźników.   
 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 
kryterium minimum 3 punkty. 

6.  

Koncepcja rozwoju działalności 
inkubacyjnej Wnioskodawcy, w tym 
możliwość jej kontynuacji po 
zakończeniu finansowania w ramach 
1.1.1 POPW.  

W oparciu o opis koncepcji działalności inkubacyjnej i związanej z rozwojem innowacyjnych 
przedsiębiorstw Wnioskodawcy (wynikający ze strategii lub dokumentu równoważnego), 
ocenie podlegać będzie zbieżność celów funkcjonowania Wnioskodawcy z celami 
ocenianego projektu, koncepcja wykorzystania potencjału rezultatów projektu oraz ich 
utrzymania w ramach kontynuacji działalności Wnioskodawcy po zakończeniu realizacji 
projektu. Opis powinien zawierać informacje na temat: 

 celów działalności Wnioskodawcy; 

od 0 do 2 

 

1 
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 systemu monitorowania działalności (rozwoju) inkubowanych podmiotów 
w okresie do trzech lat od zakończenia inkubacji;  

 specjalizacji oraz kierunków rozwoju Wnioskodawcy; 

 katalogu zbieżnych z celem projektu usług oraz kierunki rozwoju oferty 
Wnioskodawcy;  

 sposobów przyciągania klientów i realizacji na ich rzecz usług inkubacyjnych przez 
Wnioskodawcę; 

 zdolności Wnioskodawcy do funkcjonowania w warunkach rynkowych, w tym 
osiągnięcia samodzielności organizacyjnej i finansowej w zakresie możliwości 
funkcjonowania na rynku (z uwzględnieniem sytuacji braku wsparcia działalności 
ośrodka ze środków publicznych). 

Opis koncepcji zawarty we wniosku o dofinansowanie powinien zawierać odniesienia do 
właściwych treści w dokumencie źródłowym (tj. do strategii rozwoju działalności 
Wnioskodawcy).   

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie 
konkursu. 

Możliwe jest przyznanie od 0 do 2 pkt: 
0 pkt  - koncepcja  rozwoju działalności inkubacyjnej Wnioskodawcy nie jest kompletna, 
tzn. nie zostały zawarte wszystkie wymagane w kryterium elementy lub ich treść nie 
odpowiada na wymogi kryterium 

1 pkt - koncepcja rozwoju działalności inkubacyjnej Wnioskodawcy jest kompletna, a opis 
poszczególnych elementów pozwala stwierdzić, że cele funkcjonowania wnioskodawcy są 
zbieżne z celami projektu oraz Wnioskodawca posiada koncepcję wykorzystania rezultatów 
projektu oraz utrzymania jego efektów 

2 pkt - koncepcja rozwoju działalności inkubacyjnej Wnioskodawcy jest kompletna, a opis 
poszczególnych elementów pozwala stwierdzić, że cele funkcjonowania Wnioskodawcy w 
długim okresie są zbieżne z celami projektu, co w wysokim stopniu uwiarygadnia 
możliwość kontynuacji działalności mającej na celu inkubację przedsiębiorstw. 
Wnioskodawca posiada koncepcję wykorzystania rezultatów projektu oraz utrzymania jego 
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efektów.  

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 
kryterium minimum 1 punkt. 

7.  

Koncepcja działań wspomagających 
startupy w pozyskiwaniu źródeł 
finansowania rozwoju działalności po 
zakończeniu inkubacji  

Ocenie podlega koncepcja działań wspomagających startupy w pozyskiwaniu źródeł 
finansowania rozwoju działalności po zakończeniu inkubacji.  

Koncepcja powinna uwzględniać planowane działania edukacyjne i networkingowe, 
służące dostarczaniu inkubowanym startupom wiedzy i ułatwianie dostępu do różnych 
form finansowania rozwoju działalności przedsiębiorstw ze źródeł innych niż dotacja w 
poddziałaniu 1.1.2 POPW. W ramach koncepcji uwzględnić należy m.in. takie działania jak 
przygotowanie i dystrybucja portfolio inkubowanych startupów, organizacja Demo Days, 
wizyt studyjnych itp. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie 
konkursu. 

Możliwe jest przyznanie od 0 lub 2 pkt, przy czym: 

0 pkt - Wnioskodawca nie przedstawił koncepcji działań wspomagających startupy w 
pozyskiwaniu źródeł finansowania rozwoju działalności po zakończeniu inkubacji lub 
koncepcja jest niskiej jakości; 

2 pkt - Wnioskodawca przedstawił koncepcję działań wspomagających startupy 
w pozyskiwaniu źródeł finansowania rozwoju działalności po zakończeniu inkubacji.  

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 
kryterium minimum 2 punkty. 

0 lub 2 2 

8.  
Wskaźniki projektu są obiektywnie 
weryfikowalne i odzwierciedlają 
założone cele projektu. 

Ocenie podlega, czy efekty realizacji projektu są wyrażone poprzez wskazane i uzasadnione 
we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki muszą być tak 
skonstruowane, aby na podstawie danych można było obiektywnie określić ich poziom 
wyjściowy, a następnie poziom w trakcie realizacji projektu i poziom docelowy. 
Wnioskodawca podając wskaźniki musi wskazać, na podstawie jakich danych je 
skonstruował, według jakiej formuły i przy jakich założeniach. Wskaźniki muszą 
odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty. Zaproponowane wartości wskaźników 

 0 lub 1 1 
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muszą być realne i adekwatne do założeń projektu. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie 
konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wskaźniki projektu nie są obiektywnie weryfikowalne lub nie odzwierciedlają 
założonych celów projektu; 
1 pkt – wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele 
projektu. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 
kryterium minimum 1 punkt. 

9.  
Wydatki w ramach projektu są 
kwalifikowalne, racjonalne 
i uzasadnione. 

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia 
wsparciem muszą być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez 
Wnioskodawcę i partnerów działań i celów projektu oraz celów określonych dla 
poddziałania. Działania zaplanowane w ramach projektu są odpowiednie do skali i rodzaju 
działalności Wnioskodawcy oraz partnerów. 

W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki są zgodne z kategoriami wydatków 
kwalifikowalnych dla poddziałania określonymi w Regulaminie Konkursu.  

Wnioskodawca może rozpocząć finansową i rzeczową realizację projektu przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże koszty poniesione przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie nie będą kwalifikowane do wsparcia. 
 
Sprawdzeniu podlega również, czy wydatki przyporządkowane do zadań Partnerów są 
adekwatne i racjonalnie zaplanowane w stosunku do roli danego Partnera w projekcie.  

Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich 
kategorii wydatków. 

Sprawdzeniu podlega również, czy kwoty wskazane przez Wnioskodawcę w złożonym 
wniosku są naliczone prawidłowo w zakresie wartości kosztów pośrednich kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem (maksymalnie 15% wydatków kwalifikowanych). 

 0 lub 1 1 
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Przez „wydatki uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio 
związane z realizacją działań zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany 
wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku. 

Przez „wydatki racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do 
zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone, ani zaniżone. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie 
konkursu. Uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w tym zakresie 
wymaga jednocześnie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, danych w 
zakresie źródeł finansowania, założeń i prognoz finansowych projektu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – wydatki nie są racjonalne lub uzasadnione lub zgodne z obowiązującymi limitami 
lub oceniający dokonali korekty wydatków kwalifikowalnych powyżej progu procentowego 
określonego w regulaminie konkursu; 

1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz zgodne z obowiązującymi 
limitami, a ewentualna korekta jest zgodna z zasadami określonymi w regulaminie 
konkursu. 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 
kryterium minimum 1 punkt. 

10.  

Projekt jest zgodny z zasadami 
horyzontalnymi wymienionymi w art. 
7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013. 

 

Ocenie podlega, czy projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację zasad 
wymienionych w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj.: 

- promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z 
art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. Zgodnie z zasadą realizacja projektu nie może przyczyniać się 
do nierównego traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, 
narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną; 

- zrównoważony rozwój, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr z1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. w zakresie 

0 lub 1 1 
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wymogów ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, 
dostosowanie zmian klimatu i łagodzenie jego skutków, różnorodność biologiczna, 
odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem 
związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 
wsparcie nie może być udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub 
znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. 

Ocena co najmniej neutralnego wpływu na realizację ww. zasad dokonywana jest na 
podstawie oświadczenia i uzasadnienia Wnioskodawcy. 

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie 
w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie 
konkursu. 

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 

0 pkt – projekt nie ma co najmniej neutralnego wpływu na realizację którejkolwiek z zasad 
wymienionych w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013; 

1 pkt – projekt ma neutralny wpływ na realizację zasad wymienionych w art. 7 i 8 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013; 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym 
kryterium minimum 1 punkt. 

W przypadku osiągnięcia przez kilku Wnioskodawców tej samej liczby punktów pierwszeństwo na liście ocenionych projektów oraz w dostępie do dofinansowania otrzymuje 
Wnioskodawca, który uzyskał więcej punktów w kryterium nr 1: Koncepcja programu inkubacji oraz jego organizacji.  

W przypadku, gdy powyższe nie umożliwi rozstrzygnięcia, pierwszeństwo uzyskuje Wnioskodawca, który uzyskał więcej punktów w kryterium nr 4: Zasoby i potencjał Partnerów 
do inkubacji przedsiębiorstw typu startup. 

W przypadku, gdy powyższe nie umożliwi rozstrzygnięcia, pierwszeństwo uzyskuje Wnioskodawca, który uzyskał więcej punktów w kryterium nr 3: Zasoby i potencjał 
Wnioskodawcy do inkubacji przedsiębiorstw typu startup. 


